ERASMUS+ 2020 PROJE DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU DUYURUSU
BAŞVURU BAŞLANGIÇ: 25.08.2021
SON TESLİM TARİHİ: 20.09.2021 (Saat:17.00 mesai bitimine kadar)

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1.ONLINE BAŞVURU FORMU *
2. İNGİLİZCE TRANSKRİPT
BAŞVURU ŞEKLİ:
1. *Başvuru Formu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOe4GxBMPbqI08_4w68kZhxfxbBE
-hbMwgmaVtD1OOUJz59A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
web adresinden online olarak doldurulmalıdır.
2. Erasmus Ofis’e elden teslim kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU KRİTERLERİ:
FAALİYETİN TANIMI

1. Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı
öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören
öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.
2. Hibeler, yurtdışında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir
yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan tam zamanlı ön lisans,
lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları için verilir.
3. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 3 ilâ 12 ay arasında
bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön
lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.
4. Faaliyete katılacak öğrencilerin yükseköğretim kurumunda bir diploma programına kayıtlı
öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında
yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30
AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı
takip etmek üzere gönderilmesi beklenir.
5. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan
krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.
6. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği gerçekleştiremez.
7. Kayıt dondurulan dönemde öğrenim hareketliliği başvurusu yapılabilir.
ASGARİ ŞARTLAR

1. Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları
gerekmektedir:
a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00
olması,
c) Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü
olması
2. 100’lük sistem kullanan bölümlerde asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Mersin
Üniversitesi tarafından hazırlanan Not Dönüşüm Esasları’nda belirtilen karşılıklar kullanılarak
tespit edilecektir.
Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar Şunlardır:













Ölçüt
Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına
+15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)
+10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında
korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
+10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)
-10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma
-10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde
bulunmaksızın hareketliliğe katılmama
-10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)
-10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu
tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-5 puan

ÖNEMLİ NOT:
1. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.
2. Öğrenci gönderebilecek fakülte/bölümlerin isimleri, kontenjan sayısı ve lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeylerine ayrılan kontenjan sayıları için ikili anlaşmalar ve bölüm koordinatörleri listesine :
http://www.mersin.edu.tr/idari/dis-iliskiler-koordinatorlugu/faaliyetler/erasmus/erasmus-pano linkinden ulaşabilirsiniz.
3. Almanya’ya gidecek olan ve gidecekleri kurumda eğitim dili Almanca olan öğrencilerin mutlaka Almanca dilinden
sınava girmeleri gerekmektedir.
4. Erasmus Öğrenim Hareketliliğine hak kazandığı halde feragat etmek isteyen öğrencilerimiz için 01/11/2021
tarihine kadar Erasmus Ofisi’nden edinebilecekleri “feragat dilekçelerini” teslim etmelidir.
5. Yabancı Dil Sınav Tarihleri: 01/10/2021 Yazılı, 08/10/2021- Sözlü olarak Yabancı Diller Yüksekokulu’nda
yapılması planlanmaktadır. Yazılı sınavdan 80 üzerinden 45 ve üstü alan öğrenciler Sözlü Sınava katılmaya hak
kazanacaktır. Toplam 60 ve üstü alan öğrenciler Başarılı sayılacaktır.
6. Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği
sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez.

Hibe Miktarları:
Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)

1. ve 2. Grup Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney
Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, 500
Program
Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan
Ülkeleri
3. Grup
Program
Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey
Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya,
Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

2020 Proje Dönemi Öğrenim Hareketliliği yararlanıcılarına 2020-1-TR01-KA103-083719 nolu projenin ilgili faaliyet bütçesinden hibe verilecektir.

